
Azul inicia processo de avaliação na
segurança operacional do aeroporto

SERVIÇOS PARA A PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO JÁ COMEÇARAM

Uma equipe técnica da Azul Linhas Aéreas esteve na cidade ontem para avaliar a segurança operacional do Aeroporto Orlando 
de Carvalho. Vários itens foram minuciosamente checados com o objetivo de garantir o início dos voos de Umuarama a Curitiba, 
já previamente agendado para o dia 25 de janeiro de 2022. O foco foi no plano de emergência, coeficiente de fricção e atrito da 
pista, saída de táxis de aeronaves, iluminação e áreas de segurança. l 8
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Depois de aprovado 
ontem pelos vereadores 

de Umuarama, o 
relatório final da 
Comissão será 

encaminhado para o 
Ministério Público e 
Tribunal de Contas, 

com os nomes dos 13 
indiciados, e os crimes 

nos quais são acusados, 
inclusive o nome do 

prefeito afastado Celso 
Pozzobom. l 6

CPI da CovidCPI da Covid
ALEX MIRANDA

Pesquisa 
dá vitória a

Ratinho Junior
no 1º turno

l 2

Vão à sanção
as novas regras
do transporte
interestadual

l 4

Ano de trabalho

Assembleia 
concluiu 2021 

com 780  
projetos de lei

l 5

Segunda dose
da vacina

será aplicada
no Shopping

l 6

Blitz Educativa
Umuatrans, Detran, PM e GM realizaram na tarde de 

ontem uma blitz educativa na região central de Umuarama. 
O ponto escolhido pelos agentes de segurança foi um 

trecho da Avenida Governador Parigot de Souza, bem ao 
lado do Bosque dos Xetá, onde o fluxo de veículos é intenso 

durante o dia todo. O objetivo foi orientar os motoristas 
sobre os perigos no trânsito durante o período de festas 

de fim de ano, quando aumenta consideravelmente a 
circulação de carros, motos e caminhões, principalmente 

na região central e no centro comercial da cidade. l 7
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,25 0,95 9,26 10,74
IGP-M (FGV) 0,64 0,02 16,77 17,89
IGP-DI (FGV) 1,60 -0,58 16,28 17,16

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,2486 1,2173 1,1789
IGP-DI (FGV) 1,2343 1,2095 1,1716
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 9,25%  | TJLP: 5,32%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

14/11 a 14/12 0,5000   0,4412   0,0000
15/11 a 15/12 0,5000   0,4412   0,0000 
16/11 a 16/12 0,5144   0,4556   0,0143
17/11 a 17/12 0,5166   0,4578   0,0165
18/11 a 18/12 0,5174   0,4586 0,0173

Ações % R$
Petrobras PN +1,33% 29,69 
Vale ON +3,91% 80,44 
ItauUnibanco PN +1,01% 21,93 
Magazine Luiza ON +3,73% 6,40 
Meliuz ON -8,16% 3,15 
Lojas Americanas PN +8,58% 5,82

IBOVESPA: +0,83% 108.326 pontos

Iene 113,77
Libra est. 0,75
Euro 0,88
Peso arg. 101,89

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 5,6780 5,6790 +0,8%

PTAX  (BC) -0,3% 5,6957 5,6963 +1,4%

PARALELO 0,0% 5,5500 5,9700 +1,2%

TURISMO 0,0% 5,5500 5,9500 +1,2%

EURO +0,2% 6,4390 6,4419 +1,8%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 1.987,39 1.995,80 0,42 16,03 17,66
Norte 2.097,17 2.107,67 0,50 19,52 20,67
Oeste 2.027,94 2.032,44 0,22 15,56 17,25

DÓLAR 16/12

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 7,59
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.191,75 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. NOVEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 5,32 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/22 1.277,25 14,75 2,1%
FARELO jan/22 372,30 0,10 2,8%
MILHO mar/22 591,25 5,50 2,4%
TRIGO mar/22 770,50 14,50 -6,0%

SOJA 160,44 0,8% 5,9% 160,00
MILHO 81,01 0,1% 6,1% 81,00
TRIGO 88,99 0,2% 0,7% 92,00
BOI GORDO 303,20 0,0% 7,4% 305,00
SUINO 5,81 0,0% -2,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/12 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 16/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 4,3% 5,0%
SOJA Paranaguá 172,00 1,8% 5,5%
MILHO Cascavel 87,00 -1,1% 1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1122  ffííssiiccaass  1155//1122,,  ddoommééssttiiccooss  66//1122

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Você pode fazer parcerias bem produtivas hoje, e 
deve contar com o apoio de colegas que dominam 
tarefas diferentes das que você domina. Assim, 
todos saem ganhando! E além de se completarem 
nas metas do dia, você ainda pode aproveitar para 
observar, trocar ideias e aprender coisas novas, o 
que só trará benefícios para a sua carreira.

Você terá muita facilidade para atrair aliados e pode 
fazer parcerias interessantes no trabalho, use seu 
charme e simpatia para motivar e liderar os cole-
gas! Até porque seu entusiasmo será contagiante, e 
fará até as tarefas mais chatas parecerem divertidas.

O trabalho sempre tem prioridade para o seu signo 
e, com a Lua na Casa 10, você vai sentir um desejo 
ainda maior de mostrar o seu valor no emprego, 
ainda mais se estiver de olho em uma oportuni-
dade de conquistar um prêmio ou promoção. E se 
depender de Saturno, seu empenho será recom-
pensado à altura!

O céu indica um dia de muito trabalho e, se sou-
ber explorar bem a sua energia, pode terminar o 
dia com uma boa grana no bolso. Vai encarar as 
tarefas com disciplina e responsabilidade, mas 
também precisa ter cuidado para não se estres-
sar demais nem assumir mais compromissos do 
que pode cumprir.

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer 
mais leve, fácil e descontraído. Seu bom humor 
será contagiante, o que facilitará o convívio com 
todo mundo e vai deixar o clima no trabalho bem 
mais gostoso.

Bom dia para tomar decisões importantes em con-
junto com a família. No trabalho, você não medirá 
esforços para provar seu valor e pode contar com 
sua experiência para se destacar. Também pode ter 
uma boa oportunidade de tirar um antigo projeto 
da gaveta: conte sua ideia aos chefes.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 17 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Escorpião. 
São um pouco atrapalhados e vagarosos. Fazem as coisas de forma conturbada e saem dos 
caminhos programados e das convenções e têm que pagar muito por isso, às vezes muito caro. 
Seu número principal é o, 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina 
que lhes confere sentimentalismo e romantismo, emotividade e muito amor. A soma dá o 8, 
de Saturno, que dificulta a solução de seus problemas que os tornam vagarosos e lentos. Dá 
provações e dureza, mas com heranças na velhice.

Horóscopo nascido em 17 de dezembro

Lua e Marte enviam ótimas vibrações para as suas 
finanças, e você vai sentir uma vontade maior de 
correr atrás do dinheiro e garantir uma vida melhor 
para você e os seus. Isso dará energia para você 
buscar oportunidades de aumentar seus ganhos, 
nem que precise trabalhar e ralar em dobro.

Marte na Casa 6 reforça sua determinação para 
encarar o trabalho. Você vai mostrar mais inicia-
tiva, coragem e espírito de liderança, o que deve 
garantir maior produtividade, agilidade e visibili-
dade para você no emprego. Mas a Lua na Casa 
12 recomenda cautela e discrição, principalmente 
para não provocar a ira dos invejosos. 

O céu anuncia um dia com boas oportunidades 
de ganhar dinheiro, e quem trabalha por comissão 
pode conseguir boas vendas e superar as metas 
nesta sexta. Por isso, fique de olho nas oportuni-
dades e use a sua criatividade para encontrar outras 
fontes de renda e reforçar o orçamento! 

A Lua na Casa da Comunicação e Marte na Casa do 
Conhecimento incentivarão você a conversar mais 
com as pessoas em busca de dicas, informações 
e orientações que possam contribuir com o seu 
trabalho! No fim da tarde, papos descontraídos vão 
animar as amizades e as paqueras. A sintonia fica 
ótima no romance, e é o momento ideal para con-
versar e fazer planos.

Investir nos estudos pode ser muito produtivo 
para você nesta fase! Com a Lua na Casa do 
Conhecimento e Marte na Casa da Comunicação, 
além de contar com muita facilidade para apren-
der e para memorizar, você estará mais curiosa 
(o) e vai se interessar por tudo que possa abrir 
a sua mente.

A Lua na Casa das Alianças indica que você pode 
fazer boas parcerias e, quem sabe, até firmar uma 
sociedade com alguém de confiança. Se você tem 
uma boa ideia em mente que pode dar negócio, dê 
o primeiro passo, faça o convite. 

Loterias
Megasena

01 02 04 05 07 09 12 14
15 16 17 19 20 21 25Maringá

Londrina
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2/rô. 3/dad. 4/lelé. 5/bicão. 7/correia — mariola.
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B F I T H
A S T E R I S C O
N A N I N H A R

A D A A N T E N A
S E L I M O C R

I M P O R M E I A
R A R I V A L
A C A P I L A R

C A L A D A I M E
M E R O A C E M

T E A R C H I N A
I L E S O A T
O A X C O M

S A P A T E I R A I
U F A A U R O RA

Indicação 
de luto em
repartição

pública 

É cortada
em inau-
gurações

Apaixo-
nado; en-
cantado

Sinal grá-
fico seme-
lhante a 

uma estrela

Aparelho
como a
para-
bólica

Pedaço
estreito

de 
madeira 

Assento
pequeno
de bici-
cletas 

Vestuário
para os

pés

Conduz a
canoa 

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Espaço
de cada

cavalo na
estrebaria

Sem
nenhum

ferimento

"O apres-
sado

come (?)"
(dito)

Alça
de (?),

acessório
de fuzis

Móvel
para

guardar
calçados

90, em
alga-

rismos
romanos

Mantra
de medi-

tação

Exprime
cansaço
(interj.)

Período
antes do
nascer
do Sol

Revogação;
anulação

Ela, em
inglês

Carga (?): limita as
horas de trabalho

Tipo de
vinho

Sílaba de
"coringa"

Acon-
chegar 
Espírito
humano

Consoantes
de "coro"
Manha;
astúcia

Adversário
Passeata
de auto-
móveis

Relativo a
cabelo

Honesto;
franco

Carne de
assados

Sua capital
é Pequim

Simples;
comum 
Máquina
de tecer

Nitrogênio
(símbolo)
Sufixo de
"feijoada"

Som de
risadas
Muda;

silenciosa

Tornar
obriga-

tório 

Conteúdo
de bolas
Antecede 

o "P"

Ary
Fontoura,

ator

3/she. 4/fita. 5/coxia — selim. 7/horária — malícia.

Pesquisa aponta que Ratinho Junior
pode ser reeleito em 1º turno no PR

A 290 dias das eleições, o 
governador do Paraná, Ratinho 
Junior (PSD), é o favorito ao 
segundo mandato no Palácio 
Iguaçu, aponta a pesquisa do 
Instituto Dataveritas divul-
gada ontem (quinta-feira, 16). 
O governador pode ser reeleito 
já no primeiro turno em 2 outu-
bro de 2022.

No primeiro cenário, Ratinho 
Junior tem 48,7%; seguido de 
Roberto Requião (sem par-
tido), com 21%; Flávio Arns 
(Podemos), 9%; Silvio Barros 
(PP), 3,4%; e candidato do Psol 
(1,4%). Nenhum tem 11,7%, e 
não sabe/não respondeu, 4,8%. 
Nesse caso, os adversários do 
governador somam 34,8%.

O ex-deputado federal Cabo Daciolo 
(PMB-RJ) desistiu de sua pré-candidatu-
ra à Presidência da República nas eleições 
de 2022 e declarou que vai apoiar 
Ciro Gomes (PDT). O anúncio foi feito 
em um vídeo publicado por Daciolo na 
manhã de ontem (16), em que ele diz, 
em tom emocionado, que recebeu um 
“pedido do espírito santo” para apoiar o 
pedetista. “Pré-candidato à presidência 
da República Ciro Gomes. Irmãozão, no 
dia da eleição, em 2022, na contagem 
dos votos, se você tiver um voto lá, saiba 

que que esse voto foi do Cabo Daciolo”. O ex-bombeiro militar afirma que atendeu um chamado divino para 
tomar a decisão de apoiar Ciro. “Eu não sei por quê eu estou fazendo isso. Eu sei que o criador está mandan-
do eu falar isso pra você”, garante. Ciro Gomes, por sua vez, usou o Twitter para publicar uma mensagem de 
agradecimento pelo apoio: “Obrigado, Cabo Daciolo pelas palavras carinhosas e o abraço fraterno de ontem. 
Que Deus ilumine nossos passos”, postou.

Num segundo cenário com 
Cesar Silvestri (Podemos) no 
lugar de Flávio Arns, os núme-
ros são mais favoráveis ao 
governador: Ratinho Junior 
(51%), Requião (22,3%), Silvio 
Barros (3,7%), Cesar Silvestri 
(2%) e candidato do Psol 
(1,5%). Nenhum somou 13,7%, 
e nenhum/sabe, 5,8%.

As eleições de outubro 
serão para presidente, gover-
nador, senador, deputado 
federal e deputado estadual.

O Dataveritas entrevistou 
1,5 mil eleitores entre 1º e 9 de 
dezembro em 80 cidades para-
naenses. O grau de confiança é 
de 95% e a margem de erro de 
2,7%. O levantamento foi feito 

através de entrevistas pessoais 
e telefônicas. A partir de 1º de 
janeiro de 2022, as pesqui-
sas devem ser registradas no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Dataveritas entrevistou 1,5 mil eleitores 
entre 1º e 9 de dezembro em 80 cidades pa-
ranaenses

DIVULGAÇÃO
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Alerta do TCU
sobre pedágio atende
ao interesse público

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) notificou a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) para corrigir 
falhas no processo licitatório 
do programa de exploração 
de rodovias do Paraná. Para o 
TCU, faltam informações sobre 
obras não executadas ou em 
execução, estudos atualizados 
do fluxo de veículos em razão da 
ampliação da malha ferroviária 
e dados mais conclusivos em 
relação ao formato do leilão.

O deputado estadual Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) diz 
que todas as informações 
complementares solicita-
das pelo TCU atendem ao 
interesse público e foram 
objeto de questionamentos 
da sociedade paranaense 
nas audiências públicas da 
Frente Parlamentar sobre 
os Pedágios, criada pela 
Assembleia Legislativa para 
acompanhar as concessões.

“Diria que é um puxão de 
orelhas bem dado nos órgãos 
federais que cuidam da futura 
concessão. Está dentro daquilo 
que cobramos e atende ao inte-
resse público, principalmente 
no que se refere às obras não 
executadas pelas concessioná-
rias que tiveram os contratos 
encerrados”, afirma Romanelli. 
“É mais do que evidente que 
não podemos pagar duas 
vezes por obras que foram dei-
xadas para trás”.

O documento enviado ao 
presidente da ANTT, Rafael 
Vitale, cobra informações fun-
damentais para a continui-
dade da análise do processo 
e dá um prazo de 20 dias para 

A Justiça Eleitoral paranaense recebeu o primeiro 
lote das novas urnas eletrônicas que serão utilizadas 
nas eleições de 2022. Foram entregues 850 
equipamentos de um total previsto de 12.221, o 
que representará, depois de concluída a operação, 
perto de 50% do quantitativo estadual de urnas, 
que conta hoje com 26.536 unidades. O Brasil 
adotou urnas eletrônicas nas eleições de 1996, 
há 25 anos, quando o voto eletrônico chegou às 
capitais e aos municípios do interior com mais de 
200 mil eleitoras e eleitores. A Justiça Eleitoral 
brasileira é pioneira no mundo na utilização de um 
sistema eletrônico de votação. A nova urna é mais 
moderna e ainda mais segura, além de contar com 
recursos de acessibilidade.

Fluxo e leilão
Outro apontamento dos técnicos da corte de contas é em relação 

ao cálculo de fluxo. Para o TCU, a nova concessão deve considerar a 
construção de ramais ferroviários que podem impactar no número de 

veículos transitando pelas estradas. O documento cita os novos trechos 
previstos da Ferroeste e pede atualização dos dados de tráfego. “Não 

podemos ser surpreendidos no futuro por pedidos de reequilíbrio con-
tratual por causa da queda de fluxo. É um princípio elementar”, avalia o 
deputado Romanelli. O Tribunal de Contas também quer uma definição 
em relação ao sistema de leilão. Nesta semana, o ministro da Infraes-

trutura, Tarcísio de Freitas, disse que uma das possibilidades é agrupar 
os seis lotes previstos em dois ou três. O ofício pede que a ANTT se 

manifeste quanto ao propósito de “parcelar ou não os procedimentos 
licitatórios dos seis lotes rodoviários”.

SEGUNDO o primeiro secretário da Alep aponta que “TCU encontrou vazios contratuais 
que precisam ser sanados”

DIVULGAÇÃO

manifestação da agência. 
Segundo o órgão de controle, 
que precisa dar aval às minu-
tas do edital e do contrato de 
concessão para que a licitação 
tenha sequência, há deficiências 
na documentação apresentada. 
“O TCU avalia existir vazios con-
tratuais que precisam ser sana-
dos”, pontua Romanelli.

Em relação ao programa 
de obras, a notificação diz 
que a “ausência de dados com 

todos os atributos que pos-
sam caracterizar as obras de 
terceiros impossibilita avaliar 
o impacto desse item na tarifa 
de pedágio, bem como avaliar 
obras eventualmente previs-
tas em duplicidade”. O TCU 
alerta que há acordos vigen-
tes com o Ministério Público 
Federal (MPF) e com o Estado 
do Paraná para a execução de 
projetos não realizados pelas 
antigas concessionárias.

TSE

Calendário eleitoral

Em sessão administrativa ontem, o Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, o 

calendário eleitoral das Eleições 2022. No dia 2 de outubro 
do próximo ano, os brasileiros vão às urnas para escolher 

presidente da República, governadores, senadores e 
deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo 
turno para presidente e governador poderá ocorrer no dia 

30 de outubro. As datas correspondem ao primeiro e último 
domingo do mês, conforme prevê a Constituição Federal. Os 
eleitos serão diplomados até o dia 19 de dezembro de 2022.

Rota do queijo

É do interior de Dois Vizinhos que vem um dos queijos 
premiados do Paraná. Em 2019, no Prêmio Queijo Brasil, em 
Florianópolis, o queijo colonial produzido na comunidade de 

São Francisco do Bandeira recebeu medalha de prata e encheu 
de orgulho o casal de produtores Eliane e Gilberto da Silva. 

Tamanho reconhecimento rendeu a inclusão da propriedade 
na Rota do Queijo, iniciativa do IDR-Paraná lançada esse mês 
em Curitiba. O objetivo é incentivar o turismo rural, tendo a 

produção de queijos como principal atrativo. 

Fases transparentes
O relator, Edson Fachin, 
afirmou que o objetivo da 
resolução é a transparência 
das fases do processo e 
lembrou que o calendário 
começa hoje (17), quando 
vence o prazo dos tribunais 
eleitorais anunciarem os 
juízes auxiliares responsáveis 
pelas representações, 
reclamações e pedidos 
de direito de resposta na 
campanha. A partir de 1º 
de janeiro, fica proibida a 
distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios pela 
Administração Pública, exceto 
em calamidade pública, 
estado de emergência e 
execução orçamentária do 
exercício anterior.

Trabalho primoroso
O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Luís Roberto 
Barroso, agradeceu ao 
relator, ministro Edson 
Fachin e também a todos 
os servidores do gabinete 
que são os responsáveis 
pelo: segundo Barroso, 
“primoroso e exaustivo 
trabalho que desenvolveu 
ao longo dos meses para que 
pudéssemos completar este 
ano, véspera de ano eleitoral, 
com todas as resoluções 
devidamente elaboradas e 
aprovadas para que possamos 
ter um quadro jurídico 
totalmente estável e seguro 
para a eleições democráticas 
de 2022”.

DIVULGAÇÃO
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Vão à sanção as novas
regras do transporte
rodoviário interestadual

Vai à sanção presidencial 
o substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao projeto do sena-
dor Marcos Rogério (DEM-RO), 
que muda regras para auto-
rização de linhas de serviço 
regular de transporte rodoviá-
rio interestadual e internacio-
nal de passageiros, exigindo 
capital social mínimo de R$ 
2 milhões. A matéria já havia 
sido aprovada pelos senado-
res, mas como sofreu mudan-
ças na Câmara dos Deputados 
foi necessária nova apreciação.

O relator, senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO), manteve 
as sugestões aprovadas pelos 
deputados no substitutivo. 
Segundo ele, a Câmara man-
teve o espírito do projeto e 
“aperfeiçoou o texto, estabe-
lecendo critérios objetivos, cla-
ros e razoáveis” para a presta-
ção desse serviço.

“O transporte rodoviário de 
passageiros, seja este urbano, 
semiurbano ou interestadual, 
cumpre uma importantíssima 
função social, de garantir o 
acesso ao trabalho, à saúde e 
ao lazer da população. Trata-se 
de garantir ainda o direito de 
ir e vir do cidadão, princi-
palmente das parcelas mais 
humildes da nossa sociedade, 
que não têm acesso a veículos 
particulares ou ao transporte 
aéreo”, destacou durante lei-
tura do relatório.

De acordo com o texto, ela-
borado pelo deputado Hugo 
Motta (Republicanos-PB), a 

Taxa de fiscalização
O substitutivo da Câmara revogou, por outro lado, a taxa de fiscaliza-
ção cobrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
no valor de R$ 1,8 mil por ano e por ônibus registrado pela empresa 
detentora de autorização ou permissão outorgada pela agência. No 
caso de ônibus de fretamento, que presta serviços não regulares de 

transporte, será proibida a venda de bilhete de passagem. 

MP e polícia desencadeiam
ação contra grupos nazistas

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) e a Polícia 
Civil cumpriram ontem (quin-
ta-feira, 16) quatro manda-
dos de prisão e 30 de busca 
e apreensão contra grupos 
de pessoas que se autodecla-
ram nazistas. Os mandados da 
operação Bergon estão sendo 
cumpridos em sete Estados.

Além do Rio de Janeiro, 
policiais atuam em São Paulo, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e 

Rio Grande do Norte.
De acordo com o MPRJ, 

essas pessoas são suspeitas 
de praticar, divulgar e insti-
gar a realização de atos de 
discriminação e preconceito 
em relação à raça, cor, etnia 
e procedência nacional, 
além do crime de corrupção 
de menores.

Alguns dos suspeitos são 
adolescentes. O grupo é 
investigado por publicar, em 
redes sociais e em aplicativos 

de mensagens,  fotogra -
fias, imagens e textos de 
cunho racista, homofóbico, 
antissemita ou nazista. Há 
ainda a incitação da prática 
de violência contra esses 
segmentos.

Segundo o MPRJ, o nome 
da operação faz referência à 
freira francesa Denise Bergon, 
que desafiou nazistas ao abri-
gar e salvar a vida de dezenas 
de crianças judias durante a 
Segunda Guerra.

outorga de autorização depen-
derá da comprovação, pelo 
operador do serviço, de requi-
sitos relacionados à acessi-
bilidade, segurança e capa-
cidade técnica, operacional 
e econômica da empresa, a 
serem considerados de forma 
proporcional à especificação 
do serviço, conforme regula-
mentação do Executivo.

O documento ainda esta-
belece que continuará não 
havendo limite para o número 
de autorizações para esse 
serviço regular, mas, além da 

exceção de inviabilidade ope-
racional, serão incluídos os 
casos de inviabilidade técnica 
e econômica.

Caberá também ao Poder 
Executivo definir esses crité-
rios de inviabilidade, que ser-
virão de subsídio para estabe-
lecer critérios objetivos para 
a autorização.

Os operadores deverão 
ainda possuir inscrição esta-
dual em todas as unidades da 
Federação em que pretendam 
operar para fins de recolhi-
mento do ICMS.

A outorga dependerá da comprovação de requisitos de acessibilidade, segurança e capacida-
de técnica, operacional e econômica da empresa

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Segurança jurídica
O projeto abrange as obras 
paralisadas que entraram 
no sistema de controle do 
Ministério da Educação 
(Simec) no período de 1º 
de janeiro de 2009 a 31 
de dezembro de 2020. De 
acordo com Ricardo Barros, 
cerca de 2.500 obras de 
escolas, creches e outros 
equipamentos de educação, 
conveniados com o FNDE 
a partir de 2009, foram 
paralisadas em razão do 
não cumprimento do plano 
de trabalho original. O 
projeto, segundo ele, dá 
segurança jurídica ao FNDE, 
possibilitando a retomada e a 
conclusão das obras.

Piso da educação
A Assembleia Legislativa 
do Paraná encerrou nesta 
quarta-feira (15) seu último 
dia de votações em Plenário 
em 2021 aprovando o 
reajuste do piso salarial 
dos professores do Estado. 
Agora a matéria segue 
para sanção, ou veto, 
do governador Ratinho 
Junior. Segundo o Governo, 
o projeto institui um 
incremento de 48,7% em 
relação ao atual piso salarial 
em vigor no Estado (R$ 
3.730,00) para 40 horas/
aulas semanais. A medida 
vai beneficiar mais de 22,4 
mil profissionais em começo 
de carreira, entre servidores 
efetivos e temporários, 
além de ter reflexo na 
remuneração dos demais 
docentes que pertencem a 
outras classes salariais.

PDE
O projeto de lei que visa 
reformular o Programa 
de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), 

Infraestrutura educacional
A proposta de autoria do deputado Ricardo Barros (PP), que 
visa a repactuação de termos de compromisso entre estados 

e municípios e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para a finalização de obras de infraestrutura 

educacional inacabadas, teve votação adiada. O texto seria 
analisado, nesta quarta-feira (15), em Plenário, mas foi 

retirado de pauta a pedido do próprio relator, senador Carlos 
Fávaro (PSD-MT), “para votação em momento propício”.

promovendo a formação 
continuada de professores 
da rede estadual de ensino, 
foi aprovado em redação 
final. As alterações vão 
permitir a abertura de 2 
mil vagas de formação 
continuada no próximo ano. 
Segundo a proposição, é a 
primeira vez, desde 2016, 
que o programa abre vagas 
para os professores da 
rede estadual.

Partido aliado
O deputado Diego Garcia 
é do Podemos, atual 
partido de Sergio Moro. 
O parlamentar, que é 
coordenador da bancada 
católica na Câmara, afirma 
que não o apoiará para a 
disputa ao Planalto. Garcia 
vai seguir ao lado de Jair 
Bolsonaro, porém, não 
seguirá para o PL, novo 
partido de Bolsonaro, por 
questões regionais. “Na 
minha região no Paraná, 
o partido já tem seus 
caciques” – disse Garcia
 ao blog.

Associações municipais
O Senado aprovou o projeto 
de lei que regulamenta a 
criação e o funcionamento 
das associações de 
municípios. Com a aprovação 
final, essas associações 
poderão se constituir 
como entidades de direito 
público ou privado e ter 
abrangência nacional, 
estadual ou microrregional. 
Elas representarão seus 
associados perante 
instâncias públicas 
judiciais ou extrajudiciais 
e desenvolverão projetos 
relacionados a questões de 
competência dos municípios. 
O texto segue para a Câmara 
dos Deputados.
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Alep concluiu 2021
apresentando de
780 projetos de lei

A Assembleia Legislativa 
do Paraná encerrou na última 
quarta-feira (15) a terceira 
Sessão Legislativa da 19ª 
Legislatura fechando o ano 
com números robustos e a 
aprovação de matérias impor-
tantes para todo o estado, 
principalmente no campo da 
recuperação socioeconômica e 
de enfrentamento à pandemia 
de covid-19.

Ao longo de 2021 foram 
apresentados na Casa, 780 
projetos de lei, dos quais 238 
já se transformaram em leis 
sancionadas pelo governador 
do Estado, Ratinho Junior. 
Além disso, durante o período 
foram apresentados 15 proje-
tos de lei complementar, 17 
projetos de resolução, 29 pro-
jetos de decreto legislativo, 
cinco propostas de emenda à 
Constituição e 5.872 requeri-
mentos. Ao longo do ano 424 
proposições foram sanciona-
das ou promulgas.

Foram realizadas 120 ses-
sões ordinárias neste ano, 29 
sessões extraordinárias, além 
de 4 sessões em convocação 
extraordinária realizadas em 
janeiro, uma sessão solene e 
uma sessão preparatória. O 
ano de 2021 na Assembleia 
Legislativa também registrou 
a realização de 104 audiên-
cias públicas. Por fim, foram 
publicados no Diário Oficial da 
Assembleia seis atos do presi-
dente da Casa, 1.602 atos da 
Comissão Executiva, 187 por-
tarias da Diretoria de Pessoal, 
sete portarias da Diretoria 

Projetos
Propostas importantes foram debatidas, votadas e aprovadas. 

Como exemplo, a Lei que permitiu que empresas em recuperação 
judicial pudessem parcelar dívidas tributárias em até 180 vezes, rea-

tivando o Retoma Paraná, permitindo o parcelamento de débitos 
do ICMS, do IPVA e do ITCMD, multas, acréscimos e honorários 

advocatícios. Também foi aprovado o Programa Energia Solidária e 
o benefício econômico mensal às famílias vulneráveis do Estado.

Números
Além das 238 leis ordinárias sancionadas pelo chefe do Poder Executi-
vo em 2021, tiveram outras 82 referentes a projetos de lei protocola-
dos em 2020, e 37 leis ordinárias sancionadas e duas promulgadas de 

2019. Já em relação às propostas protocoladas nos anos de 2015, 2017 
e 2018, foram nove leis ordinárias sancionadas pelo governador. Sendo 

assim, segundo o levantamento da Diretoria Legislativa da Casa, em 
2021 foram publicadas 366 leis ordinárias, somando as leis comple-
mentares. Também foram publicadas quatro leis complementares 

referentes ao ano de 2021 e outras duas datadas do ano de 2020. Além 
disso, no ano que passou foram publicadas 20 resoluções, 29 decretos 

legislativos e três emendas à Constituição.

Geral, 302 matérias relaciona-
das a licitações e contratos, e 
381 atas das Comissões.

Para o presidente da 
Assembleia, deputado Ademar 
Traino, o Poder Legislativo do 
estado mostrou-se mais uma 
vez uma peça importante na 
discussão e na aprovação 
de propostas de interesse de 
toda a sociedade. “Foi um 
ano extremamente produ-
tivo. A Assembleia contribuiu 
com o estado do Paraná uma 
vez que a grande maioria das 
proposições foi em relação à 
pandemia. Além disso, apro-
vamos as pautas que são 
de nossa responsabilidade 
constitucional como a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, a Lei 
Orçamentária Anual, mudan-
ças no Plano Plurianual, e tam-
bém centenas de propostas fei-
tas pelos nossos deputados”, 

afirmou Traiano.
O primeiro secretário, Luiz 

Claudio Romanelli (PSB), disse 
que a Alep se fortaleceu ao apro-
var pautas importantes e levan-
tar grandes debates. “Vivemos 
um ano ainda com os reflexos 
da pandemia, mas a Assembleia 
trabalhou normalmente. 
Conseguimos manter todos os 
trabalhos legislativos de forma 
regular, inclusive com o modelo 
híbrido de votação. Foi um ano 
legislativo com muitas matérias 
importantes. O processo legisla-
tivo é muito importante e sem-
pre intenso. Aqui na Assembleia 
não faltou grandes debates mos-
tramos que estamos cada vez 
mais abertos à sociedade. Nós 
concluímos 2021 com o parla-
mento respirando democracia”, 
destacou o primeiro secretário 
da Casa, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB).

ANO legislativo foi intenso, com muitas matérias importantes e não faltaram grandes debates, mostrando à população paranaense que os 
deputados estão cada vez mais abertos à sociedade

DÁLIE FELBERG/ALEP

Nas ondas
Lula mantinha diariamente 
um programa breve de rádio, 
gravava cedo, e espalhava 
para emissoras do interior. 
Isso fortaleceu muito o então 
presidente. 

Vários Brasis
Como não são registradas 
as pesquisas atuais, os 
institutos não divulgam onde 
são realizadas. No interior, 
Bolsonaro está forte ainda, e há 
um clima antipetista também.

Vacina no crachá
A Prefeitura de Maceió lança 
hoje o selo “Ambiente Seguro” 
para empresas e órgãos 
públicos que imunizarem todos 
os seus colaboradores com, no 
mínimo, duas doses.

Em campanha
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, ainda não 
mudou o título eleitoral para 
São Paulo, mas já dedica parte 
da agenda ao Estado de olho 
na disputa ao Governo.  Nos 
últimos 20 dias, participou de 
lançamento do projeto Educa, 
foi recebido pela diretoria da 
Fecomércio (SP), se reuniu 
com empresas de logística, 
visitou o Porto de Santos e foi 
recepcionado como futuro 
candidato durante o Fórum 
Moderniza Brasil. 

A seu tempo
Quando indagado sobre 
sua provável candidatura 
ao Governo de São Paulo, o 
ministro da Infraestrutura tem 
mantido o mantra: “Tudo tem 
seu tempo”.

Rastreados
Veículos oficiais ou a serviço 
do poder público poderão 
ser rastreados. A medida 
está prevista no Projeto de 
Lei nº 2317/15, já aprovado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania da 
Câmara. Segundo o autor 

Motociata salva?
Derretendo nas pesquisas de intenção de votos, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) tem sido aconselhado por aliados e assessores a viajar 
para todas as regiões do País, a partir de Janeiro, para inaugurar 

obras e explorar veículos de comunicação locais – principalmente 
rádios – para propagar as ações do Governo. Na rota da reeleição 
de Bolsonaro, também está sendo desenhado o novo roteiro das 
chamadas motociatas. A avaliação dos assessores palacianos é de 

que os sete encontros sobre duas rodas realizados neste ano geraram 
boa repercussão pela grande adesão de apoiadores. A largada das 

motociatas poderá ser em uma capital do Nordeste, onde Lula 
permanece disparado à frente nas pesquisas.

da proposta, deputado Aliel 
Machado (PSB-PR), o objetivo
 é evitar o uso irregular
 desses veículos. 

Vazamentos
Ex-ministro da Saúde, o 
deputado federal Alexandre 
Padilha (PT-SP) cobra, há mais 
de um ano, explicações sobre a 
segurança de rede da pasta. À 
época, quando um vazamento 
de senha expôs dados de 
milhões de pacientes, ele 
indagou se “foi criada alguma 
central de atendimento para 
que eventuais vítimas desse 
vazamento”. 

Nova cobrança
Padilha não obteve resposta. 
O deputado protocolou 
na Câmara ovo pedido 
de informações à pasta e 
questiona qual o orçamento 
proposto (com as respectivas 
notas e datas de empenho 
e pagamento) destinado no 
ministério em segurança 
de rede.

Atacados lucram
Um levantamento da Serasa 
Experian revela que 2020 o 
setor Atacadista brasileiro 
fechou o ano com cenário 
positivo. As empresas desse 
segmento tiveram lucro líquido 
de R$ 18,8 bilhões nesse 
período, marcando aumento 
de 63,7% frente aos números 
registrados em 2019, quando 
tiveram queda de 8,7%. A 
pesquisa ouviu 1.905 empresas.

Os derrotados 
Além do senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE), que 
despencou da liderança do 
Governo, o ex-presidente da 
Casa Renan Calheiros (MDB-AL) 
saiu derrotado na eleição que 
escolheu AntonioAnastasia (PSD-
MG) para a vaga no TCU. Renan 
foi cabo eleitoral de Kátia, e 
percorreu gabinetes com ela para 
a vaga de Raimundo Carreiro, seu 
apadrinhado no tribunal que 
se aposentou.
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Relatório da CPI da Covid é aprovado na
Câmara e segue agora para o MP e TCE

Em sessão extraordinária 
ocorrida na manhã de ontem 
(quinta-feira, 16), 9 dos 10 
vereadores presentes aprova-
ram por unanimidade, em dois 
turnos, o relatório final da CPI 
da Covid. O documento, que 
após ter sido aprovado pelos 
membros da comissão na 
sexta-feira passada, voltou 
ao plenário para apreciação 
dos demais parlamentares. O 
único parlamentar que não se 
fez presente à sessão ordiná-
ria, foi Newton Soares.

O texto agora segue em for-
mato de documento para o 
Ministério Público. Também 
será encaminhado ao Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e 
à Prefeitura Municipal, para que 
as devidas providências sejam 
tomadas. Os trabalhos resulta-
ram em diversos indiciamen-
tos por crimes previstos no 
Código Penal e outros delitos.

O prefeito afastado Celso 
Luiz Pozzobom foi uma das pes-
soas indiciadas. Ele foi citado 
como envolvido na prática dos 
crimes de falso testemunho ou 
falsa perícia, peculato e crime 
de responsabilidade de prefei-
tos. Já o ex-diretor de Assuntos 
Interinstitucionais da Prefeitura 
de Umuarama, José Cícero 
da Silva Laurentino (preso na 
fase operacional de operação, 
desencadeada pelo Ministério 
Público), foi indiciado por pecu-
lato e corrupção passiva.

O  e x - p r e s i d e n t e  d o 
Norospar, Pedro Arildo Ruiz 

Segunda dose da vacina contra
covid será aplicada no Shopping

O avanço na vacinação con-
tra o coronavírus é responsável 
direto pela queda no número 
de óbitos e de novos casos. 
Diante dessa realidade, a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
contando com apoio de vários 
parceiros, busca intensifi-
car a imunização na cidade. 
Uma dessas ações será reali-
zada na próxima semana: nos 
dias 20, 21 e 22, no Shopping 
Palladium, onde serão minis-
tradas segundas doses (D2) 
de todas as marcas de vacinas 
(CoronaVac, AstraZeneca e 
Pfizer) para pessoas com idade 
acima de 12 anos. Para receber 
o imunizante, o cidadão deve 

observar a data anotada na 
carteirinha de vacinação.

A secretária de Saúde 
de Umuarama, Maria Harue 
Takaki, relata que uma verda-
deira força-tarefa foi montada 
para reforçar a imunização 
na cidade. “Realizamos uma 
reunião com representantes 
das secretarias de Saúde e de 
Educação, Aciu (Associação 
Comercial ,  Industr ial  e 
Agrícola de Umuarama), Mitra 
Diocesana, Associação de 
Ministros Evangélicos e Núcleo 
Regional de Educação. Dessa 
união de forças de vários seg-
mentos, surgiram várias ideias 
para ampliarmos as oportuni-
dades para que a população 
possa se vacinar”, detalhou.

Uma das ações pensadas 
pelo grupo foi a de levar as 
vacinas até o shopping, onde 
a circulação de pessoas é 
grande. “Entramos em contato 
com a direção do shopping, 
que prontamente autorizou 
a ação. Depois solicitamos 
da Unimed a sala de vaci-
nas existente naquele local e 

também foram atendidos ime-
diatamente. Desta forma, pro-
gramamos a vacinação espe-
cial D2 para segunda, terça e 
quarta-feira, sempre das 17h 
às 22h”, explica Harue.

Para receber a vacina, a 
pessoa interessada – não 
importa a idade ou o grupo – 
deve obrigatoriamente apre-
sentar a carteirinha de vaci-
nação e um documento com 
foto. “Nunca é demais deixar 

claro que a imunização contra 
o coronavírus é feita em três 
etapas: primeira, segunda e 
terceira dose, esta também 
chamada de dose de reforço. 
Para completar o ciclo vacinal 
é fundamental que se tome 
a segunda dose, por isso nós 
estamos sempre fazendo esse 
apelo para que todos se imu-
nizem. Só assim vamos con-
seguir vencer essa pandemia”, 
pontua a secretária.

Filho (que também permanece 
preso depois que foi detido 
durante a mesma ação desen-
volvida pelo MP, foi indiciado 
pela prática dos de peculato e 
corrupção ativa.

Também foi indiciado 
o ex-procurador-geral do 
Município,  Heber  Lepre 
Fregne por prática dos cri-
mes de inobservância às 
formalidades legais de con-
tratações diretas e fraudes 
a l icitações.  Outro indi-
ciado, o empresário Ediel de 
Moraes Pinheiro teve apon-
tamento de corrupção ativa, 
enquanto o médico Eduardo 
dos Santos Gonçalves prá-
tica de falsidade ideológica 
e corrupção ativa.

A empresária Lúcia Sampaio 
Dias por prática dos crimes de 
falsidade ideológica e corrupção 
ativa. Já Renata Campagnole, 
ex-diretora da Secretaria 
Municipal de Saúde, foi indi-
ciada por falsidade ideológica, 
peculato e corrupção passiva. A 

PARA receber a vacina, a pessoa interessada – não importa a idade ou o grupo – deve 
obrigatoriamente apresentar a carteirinha de vacinação e um documento com foto

DIVULGAÇÃO

médica Daniela de Azevedo Silva 
por fraude em licitação.

A ex-secretária munici-
pal de saúde de Umuarama, 
Cecília Cividini Monteiro foi 

apontada pelos crimes de fal-
sidade ideológica, corrupção 
passiva. Também por falsidade 
ideológica e corrupção pas-
siva, o empresário Guilherme 

Roberto Pereira.  Ainda houve 
indiciamento por improbidade 
administrativa da empresária 
Liliane Arrabal Pita e Paulo 
César Leite Silva.

O documento, que após ter sido aprovado pelos membros da comissão na sexta-feira passada, voltou a plenário para apreciação dos demais 
parlamentares

ALEX MIRANDA
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Umutrans, Detran, PM e GM fazem
Blitz educativa na Parigot de Souza

Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Detran e Umutrans 
realizaram na tarde de ontem 
(quinta-feira, 16) uma blitz 
educativa na região cen-
tral de Umuarama. O ponto 
escolhido pelos agentes de 
segurança foi um dos tre-
chos da avenida Governador 
Parigot de Souza, bem ao 
lado do Bosque dos Xetá, 
onde o fluxo de veículos é 
intenso durante o dia todo.

De acordo com a Polícia 
Militar, o objetivo é orien-
tar os motoristas sobre os 
perigos no trânsito durante 
o período de festas de fim 
de ano, quando aumenta 
consideravelmente a cir-
culação de carros, motos e 
caminhões, principalmente 
na região central, que é o 
centro comercial da cidade.

“Foram entregues pan-
fletos de conscientização no 
trânsito e quanto aos cuida-
dos que os condutores devem 
adotar nesta época”, explicou 
a Aspirante Leme, da PM.

Os motoristas recebe-
ram orientações sobre os 

Ingressos devem ser retirados com 
antecedência no Centro Cultural

Além de shows musi-
cais diários na Praça Hênio 
Romagnolli, o Natal de 
Reencontros promovido pela 
Prefeitura de Umuarama, ofe-
rece ainda dois dias com espe-
táculos especiais no Teatro 
Vera Schubert. No sábado (18) 
acontece o concerto com o 
Grupo Vocal Piano & Banda, do 
Centro Cultural, e no domingo 
(19) será a vez do concerto 
de vozes com a Cia Musical 
Schubert, o Coral Municipal 
Infantil, o Coral Municipal e 
Coral da OAB. Para essas datas 
é necessário retirar o convite 
gratuitamente na secretaria da 
Fundação Cultural.

O maestro Marco Aurélio 
Tavares, regentes dos gru-
pos vocais, informa que 
foram disponibilizados 500 
ingressos por dia. “A maior 
parte das entradas já foram 
distribuídas, por isso soli-
citamos que as pessoas 
interessadas já procurem a 
secretaria da Fundação para 

garantir os ingressos. É só 
chegar e retirar, não precisa 
apresentar documentos. E 
vale destacar que não é pos-
sível fazer reserva por tele-
fone”, observa.

Tavares informa que os 
grupos vão explorar repertó-
rios de diversos estilos, com 
destaque para as canções 
natalinas. “Será uma via-
gem através do tempo, com 
canções românticas para 
emocionar e marcar os cora-
ções. Clássicos que têm tudo 
a ver com o espírito do Natal, 
com a convivência em famí-
lia, com os bons momentos 
entre amigos. É um momento 
especial para as pessoas 
desfrutarem do talento de 
nossos cantores e músicos, 
em um trabalho feito com 
muito carinho e dedicação”, 
pontuou, acrescentando 
que a Fundação Cultural de 
Umuarama fica ao lado da 
Prefeitura, na avenida Rio 
Branco nº 3633.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social recebeu 
nesta semana a doação de 17 
cestas básicas feita pela Liga de 
Futebol Suíço de Umuarama. A 
entidade promoveu um torneio 
esportivo dentro da programa-
ção do Festival Smel Verão, no 
último final de semana, e as 29 
equipes participantes doaram 
alimentos não perecíveis no 
momento da inscrição.

“Foi uma atitude bem 
solidária por parte da orga-
nização e das equipes que, 
com certeza, fará a diferença 
para famílias que vivem em 

situação de vulnerabilidade, 
enfrentando dificuldades 
pela falta de renda”, agrade-
ceu a secretária responsável 
pela área social do município, 
Adnetra dos Prazeres Santana.

As cestas foram entregues na 
última quarta-feira, 16, pelo pre-
sidente da Liga de Futebol Suíço, 
Flávio dos Reis, e pelo vice-
-presidente Francisco Arnaldo 
Fernandes, o França. Elas foram 
montadas com quantidades 
generosas de alimentos bási-
cos, como arroz, feijão, açúcar, 
macarrão, bolachas e enlatados, 
entre outros.

SESC
O  S e r v i ço  S o c i a l  d o 

Comércio (Sesc/Umuarama) 
também repassou gêneros ali-
mentícios arrecadados na ação 
‘Blitz do Bem’ para dez entida-
des assistenciais de Umuarama, 
na tarde desta quinta-feira, 
16. A secretária Adnetra rece-
beu os alimentos destinados à 
Secretaria de Assistência Social 
da Prefeitura. “São mais dona-
tivos para atender famílias em 
situação de vulnerabilidade e 
mais uma prova da solidarie-
dade da população de nossa 
cidade”, agradeceu.

Solidariedade de esportistas garante
alimentos para a assistência social

perigos no trânsito provoca-
dos pelo excesso de veloci-
dade, embriaguez ao volante 
e uso de cinto de segurança. 
“Queremos chamar atenção 
para esses perigos e cons-
cientizar todas as pessoas 
que estão inseridas no trân-
sito. Sabemos do aumento 
dos números de acidentes e 
infrações neste período”, des-
tacou a policial.

AS cestas foram entregues na última quarta-feira, 16, pelo presidente da Liga de Futebol Suíço, Flávio dos Reis, e pelo vice-presidente 
Francisco Arnaldo Fernandes, o França
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AÇÃO aconteceu no centro da cidade, em um ponto em que há grande circulação de veículos durante o dia todo

ALEX MIRANDA
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Azul inicia processo de avaliação na
segurança operacional do aeroporto

Uma equipe técnica da 
Azul Linhas Aéreas esteve na 
cidade ontem (quinta-feira, 
16) para avaliar a segurança 
operacional do aeroporto 
Orlando de Carvalho. Vários 
itens foram minuciosamente 
checados com o objetivo de 
garantir o início dos voos de 
Umuarama a Curitiba, já pre-
viamente agendado para o 
dia 25 de janeiro de 2022.

Segundo o gerente de segu-
rança operacional da empresa, 
Rodrigo Edson da Silva, as ava-
liações focaram em cinco itens 
principais: plano de emergên-
cia do aeródromo, coeficiente 
de fricção e atrito da pista, 
tipos de saída de táxis de aero-
naves, sistemas de ilumina-
ção e áreas de segurança. “O 
aeroporto possui plenas con-
dições para receber as aerona-
ves Caravan da Azul [para nove 

Município dá início ao processo de pavimentação ao novo acesso
A Prefeitura de Umuarama 

está implantando um acesso 
mais rápido e seguro para o 
Aeroporto Regional Orlando 
de Carvalho, que a partir de 
janeiro terá voos regulares para 
Curitiba, três vezes por semana. 
Atualmente, usuários do aeró-
dromo precisam realizar um 
complicado trajeto pela movi-
mentada PR-323, que está em 
obras de duplicação no trecho 
entre o trevo do Gauchão e o 
entroncamento com a rodovia 
PR-468 (para Mariluz e Goioerê).

O novo acesso será pela 
Rua José Bortoloto, que liga 
o terminal de embarque à 
Avenida Umuarama, no Parque 
Industrial. A obra foi determi-
nada pelo prefeito em exercício 
Hermes Pimentel e iniciada em 
novembro, com a implantação 
das galerias pluviais e cons-
trução de um tanque pulmão 
– já concluído e devidamente 
cercado. Por outro lado, equi-
pes da Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação 
realizam os serviços prelimina-
res para a pavimentação.

“Com o novo acesso, os futu-
ros passageiros poderão chegar 
ao aeroporto a partir do viaduto 
que o governo do Estado está 
construindo no antigo trevo 

Asfalto
Serão cerca de 800 metros de asfalto executados com mão de obra do 

município. A pista terá 8 metros de largura e será pavimentada com 
a vibroacabadora da Prefeitura, que permite qualidade e bom acaba-
mento. A estimativa de custo gira em torno de R$ 500 mil – barateada 

pela utilização de mão de obra própria – e a previsão de conclusão 
é o final de janeiro. Segundo o prefeito, a administração está fazen-
do o que está ao alcance para deixar o aeroporto com as melhores 

condições de infraestrutura e conforto aos usuários e futuros passa-
geiros, enquanto avança o processo para certificação e liberação para 
operações com aviões maiores. Pelo novo acesso serão 1,2 mil metros 
entre o aeroporto e a Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, ligando 

ao centro da cidade sem passar pela rodovia PR-323. O viaduto do 
Gauchão também deve ficar pronto nos primeiros meses de 2022.

passageiros], já que houve 
todo um investimento para 
o recebimento de aeronaves 
ATR-72 [para 70 passageiros]. 
As recomendações de adequa-
ções são mínimas”, disse.

A avaliação operacional 
verificou ainda as condições 
de acessibilidade, o pátio de 
manobras, o terminal de pas-
sageiros, os serviços de táxi-
-aéreo e os equipamentos de 
segurança. “Por determinação 
do prefeito Hermes Pimentel, 
temos concentrado nossos 
esforços para colocarmos em 
atividade o aeroporto Orlando 
de Carvalho. Ele sabe a impor-
tância desse modal para o 
desenvolvimento econômico 
e social de Umuarama. Agora 
estamos na fase final”, comen-
tou Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, secretário municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo. O prefeito em exercício de Umuarama, Hermes Pimentel, tratou dos detalhes administrativos direto com o presidente da Azul, John Rodgerson

ASSESSORIA/SECOM

do Gauchão, sem ter de transi-
tar pela rodovia. A ideia é dar 
segurança e agilidade no deslo-
camento até o aeroporto, tanto 
para os passageiros dos voos da 
Azul quanto aos demais usuá-
rios da aviação comercial, que 
contam com aeronaves e han-
gares no aeroporto”, apontou o 
prefeito Pimentel.

O secretário de Obras, 
Isamu Oshima, detalhou o ser-
viço. Foram implantados cerca 

de mil metros de galerias plu-
viais com tubos de concreto, 
bocas de lobo e poços de liga-
ção. “Uma parte vai escoar 
pela Avenida Umuarama (que 
inclusive já recebeu recapea-
mento asfáltico) e a outra 
ponta vai desaguar na caixa 
de amortecimento (tanque 
pulmão)”, explicou. “Agora o 
pessoal trabalha na terraple-
nagem, preparando a via para 
pavimentação”, disse.

O novo acesso será pela Rua José Bortoloto, que liga o terminal de embarque à Avenida Umuarama, no Parque Industrial
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Polícia descobre moradores de Altônia
envolvidos com Orcrim do contrabando

A Polícia Federal, com apoio 
da Polícia Militar, deflagrou na 
manhã de ontem (quinta-feira, 
16) a operação denominada 
“Vale Dourado”, cujo objetivo 
é desmantelar uma organiza-
ção criminosa (Orcrim) ins-
talada, principalmente na 
região Norte do Paraná e que 
é voltada à prática do crime de 
lavagem de dinheiro e contra-
bando de cigarros. Municípios 
na região noroeste também 
possuíam alvos da polícia.

Cerca de 40 policiais fede-
rais e 10 policiais militares 
deram cumprimento aos 9 
mandados de busca e apreen-
são nas cidades de Londrina, 
Cambé, Sertanópolis, Primeiro 
de Maio e Altônia. Durante as 
investigações foram apreendi-
das dezenas de carregamentos 
de cigarros contrabandeados 
do Paraguai, com prejuízo 

Identificado homem 
assassinado à 

facadas em chalé 
no Figueira

Um homem foi encon-
trado sem vida dentro do 
chalé de uma pousada, em 
Porto Figueira, no início da 
tarde de ontem (quinta-feira, 
16). A vítima foi identifica 
como Tercilio Bento e, ini-
cialmente, estava tempora-
riamente no balneário para 
executar uma obra. Ele estava 
hospedado em um dos cha-
lés e foi encontrado morto, 
vítima de golpes de faca.

De acordo com testemu-
nhas, ele não apareceu para 
trabalhar, fator que chamou 
a atenção dos colegas de 
serviço. Estes é que foram 
em seu encalço, e segui-
ram a pousada em que ele 
estava hospedado. Os traba-
lhadores encontraram ape-
nas o corpo do cidadão.

No interior do imóvel, 
segundo peritos, foram 
encontrados indícios de luta 
corporal, porém os levanta-
mentos oficiais ainda serão 
realizados pela Polícia Civil 
da Delegacia de Xambrê, 
que apura os fatos que leva-
ram ao assassinato.

A Polícia Militar, primeiro 
órgão a chegar na cena do 
crime, fez o isolamento da 
área para preservação indí-
cios que possam esclare-
cer as circunstancias que 
levaram ao assassinato. O 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama fez o recolhi-
mento do corpo para um 
exame mais apurado.

CONHECIDO como Bento Cons-
trutor, ele morava em Umuarama e 
trabalhou durante muitos anos na 
concessionária Uvel da cidade

DIVULGAÇÃO

Colisão que envolveu Fiat Uno e
caminhão matou morador de Perobal

 O corpo do empresário 
José Alixandre Barbosa, o ‘Zé 
Cadeia’, está sendo velado 
desde a 13h30 de ontem (quin-
ta-feira, 16), na capela mortuá-
ria de Perobal. O sepultamento 
foi programado para às 9h de 
hoje (sexta-feira, 17), no cemi-
tério municipal.

Zé Cadeia foi vítima de um 
grave acidente na rodovia 
PR-323, em Perobal. Ele tra-
fegava com um veículo Fiat/
Uno, cor bordô, quando colidiu 
contra um caminhão-guincho 
no início da madrugada desta 
quinta-feira (16).

Barbosa era dono de um 
bar na cidade onde morava.

A colisão aconteceu no iní-
cio da madrugada de ontem 
no quilômetro 313, entre 
Umuarama e a cidade em que 
a vítima residia.

José Alixandre Barbosa 
conduzia seu Fiat/Uno, placas 
de Cruzeiro do Oeste, quando 
colidiu contra um caminhão-
-guincho VW/23.220, também 
emplacado em Cruzeiro do 
Oeste. As equipes da Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) de 
Cruzeiro do Oeste e de Pérola 
atenderam a ocorrência.

Conforme a PRE, por volta 
da 1h40, um senhor chegou 

no posto de fiscalização de 
Cruzeiro do Oeste informando 
que seu motorista havia se 
envolvido em um acidente 
com vítima na PR-323, próximo 
a cidade de Perobal.

Os policiais se deslocaram 
até o local indicado e desco-
briram que se tratava de uma 
colisão transversal. Os veículos 
envolvidos seguiam em dire-
ções contrárias.

O corpo de Barbosa ficou 
preso nas ferragens e só foi 
retirado com a ajuda dos 
Bombeiros de Umuarama.

PMs apreenderam uma grande 
quantidade de notas falsas, 
em Cianorte, enquanto uma 
das equipes realizava um 
patrulhamento de rotina pela 
Rua Humaitá e resolveram 
abordagem a um veículo 
VW/Fox. Na averiguação 
encontraram dentro do carro 
uma certa quantia em notas 
de R$ 100. O motorista in-
formou aos policiais que todas 
as notas eram falsas e acabou 
sendo detido e encaminhado 
à Delegacia de Polícia Civil 
(PC), as cédulas falsas 
foram apreendidas.

DIVULGAÇÃO

O corpo do condutor do Fiat Uno ficou preso às ferragens do carro após a violenta colisão 
contra o caminhão guincho
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estimado em seis milhões e 
duzentos mil reais.

Além dos mandados de 
busca e apreensão, na ação 
desenvolvida ontem, tam-
bém foram bloqueados mais 
de R$ 6 milhões em várias 
contas bancárias de pessoas 
e de empresas utilizadas 
no esquema de lavagem de 

dinheiro, além do sequestro 
de um imóvel adquirido pelo 
líder da organização com o 
produto das ações criminosas.

A operação recebeu o nome 
de “Vale Dourado” em alusão à 
tentativa de dissimular a origem 
do dinheiro criminoso através 
de duas lojas de fachada que 
comercializavam cervejas e 

outras bebidas. O Vale Dourado 
é uma região de Europa famosa 
pela sua cerveja.

Os investigados responde-
rão pelos crimes de contra-
bando de cigarros, lavagem de 
dinheiro e formação de organi-
zação criminosa, cujas penas 
máximas somadas atingem 23 
anos de reclusão.

AGENTES da Polícia Federal estiveram no noroeste do Estado, onde cumpriram ordem judicial contra envolvidos no esquema que 
moravam em Altônia

DIVULGAÇÃO
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Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 
1086, faz saber, através do presente Edital que, devidamente autorizado pelo atual Credor Fiduciário, BANCO PAN 
S/A, inscrito no CNPJ sob n° 59.285.411/0001-13, detentor dos direitos do crédito objeto do Instrumento Particular 
com Força de Escritura Pública de Compra e Venda e Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em 
Garantia, emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras avenças, datado de 30/01/2012, conforme registro 
nº 5 da matrícula abaixo citada, fi rmados entre Credor e Fiduciantes OSMAR INACIO DA ROSA, inscrito no CPF 
n° 740.064.289-87 e ROSANGELA FERREIRA DA COSTA ROSA, inscrita no CPF nº 795.598.249-53, residentes 
em Umuarama-PR, na Estrada Canelinha, 2483, Jardim Paraíso, já qualifi cados no citado Instrumento Particular, 
promoverá a venda, em 1º ou 2º leilão fi duciário, de modo somente On-line, do imóvel abaixo descrito, nas datas, 
hora e local infracitados, na forma da lei 9.514/97. 1. Local da realização dos leilões: Os leilões serão realizados 
exclusivamente pela Internet, através do site www.leilaovip.com.br. 2. Descrição do imóvel: Uma residência “Casa 
Fácil”, situada na Rua Alexandro Ceranto nº 2565 (constante no local), com 133,02m² de área construída e seu 
terreno, designado data de terras sob nº 17 da quadra E, com 421,72m², no Jardim Beira Rio, em Umuarama-PR. 
Imóvel objeto da matrícula 12.599 do Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de Umuarama-PR. Observação: 1) 
Consta no RI - Estrada Canelinha nº 2585. Regularização e encargos perante os órgãos competentes para averbação 
da atual denominação do logradouro e numeração predial, correrão por conta do comprador. 2) Imóvel ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente nos termos do art. 30, parágrafo único da lei 9.514/97. 3. Datas e valores dos 
leilões: 1º Leilão: 27/12/2021, às 14:00h. Lance mínimo: R$ 345.951,94. 2º Leilão: 28/12/2021, às 14:00h. Lance 
mínimo: R$ 195.488,17. 4. Condição de pagamento: À vista, mais a comissão de 5% ao leiloeiro. 5. Condições Gerais 
e de venda: 5.1. Interessados em participar do leilão de modo on-line, cadastrar-se-ão no site www.leilaovip.com 
e se habilitarão, com antecedência de até 1 hora, sendo que os lances on-line se darão exclusivamente através do 
site, respeitado o lance mínimo e o incremento estabelecido. 5.2. O(s) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do artigo 27 da lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, 
para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição, na forma estabelecida no parágrafo 2ºB 
do mesmo artigo, devendo apresentar manifestação formal do interesse. 5.3. A(s) venda(s) será(ão) efetuada(s) em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação física, documental/registral em que se encontra(m), inclusive em 
relação à eventual necessidade de averbação de construção/ampliação, que correrão por conta do arrematante. 5.4. 
Eventuais avisos/menções de ações judiciais, no site www.leilaovip.com.br na divulgação desse leilão, aderirão 
ao edital. 5.5. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a 
venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de 
despesas administrativas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do 
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 5.6. Correrão por conta 
do(s) arrematante(s), todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o caso, relativos à(s) transferência(s) do(s) 
imóvel(eis) arrematado(s). 5.7. Na forma do disposto no artigo 448, do Código Civil, o Vendedor se responsabiliza 
por eventual evicção, somente até o valor recebido a título de arremate, excluídas quaisquer perdas. 5.8. O(s) 
arrematante(s) terá(ão) o prazo de 24 horas, para efetuar o(s) pagamento(s) da totalidade do(s) preço(s) e da comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, inclusive o devedor fi duciante, no caso do exercício do 
direito de preferência, na forma da lei. 5.9. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura de 
venda e compra, será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. 5.10. Correrão por conta do arrematante, 
todas as despesas relativas à transferência do imóvel arrematado, tais como, taxas, alvarás, certidões, ITBI - Imposto 
de transmissão de bens imóveis, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros 
etc. 5.11. Todos os débitos incidentes sobre o(s) imóvel(eis), que tenham fato gerador a partir da data da realização 
do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do(s) arrematante(s). 5.12. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a atividade 
da leiloaria.Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa 
Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

DATA 1º LEILÃO 27/12/21 ÀS 14H  -  DATA 2º LEILÃO 28/12/21 ÀS 14H
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

CRUZE LT TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 106.900,00

CRUZE LTZ TURBO 16/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

FORD KA 1.0 SE 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00

FORD KA SEDAN 1.5 SE 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 52.900,00

KICKS SV CVT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 89.900,00

NEW BEETLE 08/09 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 44.900,00

ONIX 1.4 LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 67.900,00 

ONIX PREMIER TURBO 19/20 LARANJA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00

ONIX PLUS PREMIER TURBO 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 96.900,00

RANGER XLS CAB. SIMPLES FLEX 13/14 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 AZUL COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00

S10 HIGH COUNTRY 18/19 BRANCO COMPLEOT, AUT, COURO R$ 225.900,00

S10 HIGH COUNTRY 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 264.900,00

SPIN 1.8 LT 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

TRACKER 1.8 LTZ 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 73.900,00

TRACKER 1.0 LTZ TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00

TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

UP XTREME TSI 21/21 PRETO COMPLETO R$ 73.900.00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

EXTRAVIO DE ALVARÁ
HELDER DE ALMEIDA RUSSI 
- UMUARAMA, inscrita sob nº 
CNPJ 29.953.546/0001-49, esta-
belecido na Avenida Manaus, 
3931, Zona I, CEP 87501-060, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará. Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.    
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Palavras cruzadas

Você pode fazer parcerias bem produtivas hoje, e 
deve contar com o apoio de colegas que dominam 
tarefas diferentes das que você domina. Assim, 
todos saem ganhando! E além de se completarem 
nas metas do dia, você ainda pode aproveitar para 
observar, trocar ideias e aprender coisas novas, o 
que só trará benefícios para a sua carreira.

Você terá muita facilidade para atrair aliados e pode 
fazer parcerias interessantes no trabalho, use seu 
charme e simpatia para motivar e liderar os cole-
gas! Até porque seu entusiasmo será contagiante, e 
fará até as tarefas mais chatas parecerem divertidas.

O trabalho sempre tem prioridade para o seu signo 
e, com a Lua na Casa 10, você vai sentir um desejo 
ainda maior de mostrar o seu valor no emprego, 
ainda mais se estiver de olho em uma oportuni-
dade de conquistar um prêmio ou promoção. E se 
depender de Saturno, seu empenho será recom-
pensado à altura!

O céu indica um dia de muito trabalho e, se sou-
ber explorar bem a sua energia, pode terminar o 
dia com uma boa grana no bolso. Vai encarar as 
tarefas com disciplina e responsabilidade, mas 
também precisa ter cuidado para não se estres-
sar demais nem assumir mais compromissos do 
que pode cumprir.

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer 
mais leve, fácil e descontraído. Seu bom humor 
será contagiante, o que facilitará o convívio com 
todo mundo e vai deixar o clima no trabalho bem 
mais gostoso.

Bom dia para tomar decisões importantes em con-
junto com a família. No trabalho, você não medirá 
esforços para provar seu valor e pode contar com 
sua experiência para se destacar. Também pode ter 
uma boa oportunidade de tirar um antigo projeto 
da gaveta: conte sua ideia aos chefes.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 17 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Escorpião. 
São um pouco atrapalhados e vagarosos. Fazem as coisas de forma conturbada e saem dos 
caminhos programados e das convenções e têm que pagar muito por isso, às vezes muito caro. 
Seu número principal é o, 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina 
que lhes confere sentimentalismo e romantismo, emotividade e muito amor. A soma dá o 8, 
de Saturno, que dificulta a solução de seus problemas que os tornam vagarosos e lentos. Dá 
provações e dureza, mas com heranças na velhice.

Horóscopo nascido em 17 de dezembro

Lua e Marte enviam ótimas vibrações para as suas 
finanças, e você vai sentir uma vontade maior de 
correr atrás do dinheiro e garantir uma vida melhor 
para você e os seus. Isso dará energia para você 
buscar oportunidades de aumentar seus ganhos, 
nem que precise trabalhar e ralar em dobro.

Marte na Casa 6 reforça sua determinação para 
encarar o trabalho. Você vai mostrar mais inicia-
tiva, coragem e espírito de liderança, o que deve 
garantir maior produtividade, agilidade e visibili-
dade para você no emprego. Mas a Lua na Casa 
12 recomenda cautela e discrição, principalmente 
para não provocar a ira dos invejosos. 

O céu anuncia um dia com boas oportunidades 
de ganhar dinheiro, e quem trabalha por comissão 
pode conseguir boas vendas e superar as metas 
nesta sexta. Por isso, fique de olho nas oportuni-
dades e use a sua criatividade para encontrar outras 
fontes de renda e reforçar o orçamento! 

A Lua na Casa da Comunicação e Marte na Casa do 
Conhecimento incentivarão você a conversar mais 
com as pessoas em busca de dicas, informações 
e orientações que possam contribuir com o seu 
trabalho! No fim da tarde, papos descontraídos vão 
animar as amizades e as paqueras. A sintonia fica 
ótima no romance, e é o momento ideal para con-
versar e fazer planos.

Investir nos estudos pode ser muito produtivo 
para você nesta fase! Com a Lua na Casa do 
Conhecimento e Marte na Casa da Comunicação, 
além de contar com muita facilidade para apren-
der e para memorizar, você estará mais curiosa 
(o) e vai se interessar por tudo que possa abrir 
a sua mente.

A Lua na Casa das Alianças indica que você pode 
fazer boas parcerias e, quem sabe, até firmar uma 
sociedade com alguém de confiança. Se você tem 
uma boa ideia em mente que pode dar negócio, dê 
o primeiro passo, faça o convite. 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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que tem
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pagode
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criação

de Disney

Qualquer
tecido

1.600, em 
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Poder Legislativo

500 folhas
de papel

Tímido;
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vai ao chão

Dar
bofetadas 

Matemáti-
ca (abrev.)
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da quadra

Sílaba de
"renda"

Ida à casa 
de alguém

Balançar
(no carro) 
"Central",
em CIA

Um, dentre
vários
Maluco 
(gíria)

Tira de couro
para atar

Ipanema e
Barra da Tijuca

Bisbilho-
teiro (gir.)
O andar da
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Câmara
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Cada lance
da novela

Cobrir ou
salpicar

de farinha 
Desordeiro

Produto
extraído
da soja

Bebida
cubana

A ti 
(Gram.)

2/rô. 3/dad. 4/lelé. 5/bicão. 7/correia — mariola.
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B F I T H
A S T E R I S C O
N A N I N H A R

A D A A N T E N A
S E L I M O C R

I M P O R M E I A
R A R I V A L
A C A P I L A R

C A L A D A I M E
M E R O A C E M

T E A R C H I N A
I L E S O A T
O A X C O M

S A P A T E I R A I
U F A A U R O RA

Indicação 
de luto em
repartição

pública 

É cortada
em inau-
gurações

Apaixo-
nado; en-
cantado

Sinal grá-
fico seme-
lhante a 

uma estrela

Aparelho
como a
para-
bólica

Pedaço
estreito

de 
madeira 

Assento
pequeno
de bici-
cletas 

Vestuário
para os

pés

Conduz a
canoa 

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Espaço
de cada

cavalo na
estrebaria

Sem
nenhum

ferimento

"O apres-
sado

come (?)"
(dito)

Alça
de (?),

acessório
de fuzis

Móvel
para

guardar
calçados

90, em
alga-

rismos
romanos

Mantra
de medi-

tação

Exprime
cansaço
(interj.)

Período
antes do
nascer
do Sol

Revogação;
anulação

Ela, em
inglês

Carga (?): limita as
horas de trabalho

Tipo de
vinho

Sílaba de
"coringa"

Acon-
chegar 
Espírito
humano

Consoantes
de "coro"
Manha;
astúcia

Adversário
Passeata
de auto-
móveis

Relativo a
cabelo

Honesto;
franco

Carne de
assados

Sua capital
é Pequim

Simples;
comum 
Máquina
de tecer

Nitrogênio
(símbolo)
Sufixo de
"feijoada"

Som de
risadas
Muda;

silenciosa

Tornar
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o "P"
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3/she. 4/fita. 5/coxia — selim. 7/horária — malícia.

Simpatias para os negócios: aumente a clientela e tenha mais lucro
Fazer simpatia para vender mais? 

Saiba que existem vários rituais que 
podem ajudar a aumentar o lucro do 
seu comércio, empresa ou mesmo um 
pequeno negócio. Veja alguns:

Ter mais clientes na sua loja
 Pegue alguns grãos de arroz, de soja, 

de feijão, de milho e jogue um punhado 
de cada um deles num canto de sua loja 
dizendo: “Fartura há de vir com as gra-
ças da boa-ventura. Fartura há de vir com 
o trabalho da semeadura”. Diga essas 
palavras ao abrir a loja ou seu negó-
cio durante um mês. Ao sair, reze um 
PaiNosso em agradecimento.

Aumentar freguesia
Se você tem uma loja e os clientes 

andam sumidos, escreva o seu desejo 
em um papel verde. Guarde o papel e 
um trevo-de-quatro-folhas dentro de um 
envelope também verde. Leve para o seu 
trabalho e guarde em um lugar que só 
você conheça. Todos os dias pela manhã, 
durante 15 dias, pegue o envelope nas 
mãos e esfregue bem, enquanto se con-
centra no seu pedido.

Bons negócios 
Antes de se deitar, imagine que os negó-

cios que você tem para resolver estão bem 
encaminhados com a divina luz da Rainha 

da Paz e que seus empreendimentos vão 
render bons lucros. Depois disso, bata 
três vezes o pé direito no chão, dizendo: 
“Meus negócios já estão encaminhados e 
nada impedirá que eles deem certo, minha 
querida Rainha da Paz”. Deite-se e reze sete 
Pais-Nossos e sete Ave-Marias, agrade-
cendo por tudo de bom que tem lhe acon-
tecido e o que ainda está por vir.

Mais lucros no comércio
 Coloque oito folhas de alface e oito 

moedas em uma travessa. Por cima, 
jogue um pouco de azeite e, em seguida, 
três colheres (sopa) de mel. Deixe por 
dois dias, bem coberto, em um local 

de seu estabelecimento onde ninguém 
possa ver. Depois disso, lave as moedas e 
as dê de presente para a primeira criança 
carente que você encontrar. Jogue o que 
restou na travessa no lixo e lave-a para 
que possa utilizá-la como de costume.

Sucesso no comércio
 Encha um vaso de barro com terra 

adubada e cascas de ovos. Plante nele 
um pé de arruda e coloque na janela ou na 
porta de entrada do seu estabelecimento 
comercial. Todos os dias, pela manhã, colo-
que sete gotas de água no vaso e, uma vez 
por semana, regue normalmente, para que 
a planta cresça com força. 
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“A maturidade me fez acolher meus 

equívocos e louvar minha pluralidade. 
Ser feliz exige entender nossa incom-
pletude” (Camila Pitanga, na capa da 

revista Cláudia)

JÁ, JÁ É NATAL! HO-HO-HO-HO
Em 1863, um cartunista americano fez uma ilustração para a capa da revista Harper’s Weekly. A figura já tinha barba 
grande e roupa vermelha. Somente em 1931, quando o mito do velhinho que entregava presentes já era popular, a 
Coca-Cola o usou em campanha de Natal daquele ano, nascendo o Papai Noel da forma que conhecemos.

EXEMPLO
No alto dos seus 75 anos, Concei-
ção Evaristo promete escrever um 
rap e “entregar a um dos meninos 
do rap” para que diga o que ela 
quer dizer sobre suas experiên-
cias. Numa entrevista à Univer-
sa, do Uol, ela conta que até já 
começou a compor a letra que 

terá ênfase, certamente, na luta 
contra o racismo. “De que vale 
esse acúmulo, toda essa experi-

ência que eu tenho se ela não for 
apropriada por essa juventude?”, 
questiona. Na semana passada, 

em São Paulo, a escritora foi ho-
menageada durante o evento que 
revelou as vencedoras do Prêmio 
Inspiradoras 2021, parceria entre 

Universa e o Instituto Avon.  

EXPO 2022 
 Cinco grandes shows musicais vão 
embalar o público da Expo Umuara-
ma 2022 que acontece  de 10 a 20 
de março próximo. A programação 
já divulgada  pela Sociedade Rural. 
Vai contar com shows de primei-
ra linha. 11/3 (sexta) – Gusttavo 
Lima, 12/3 (sábado) – Henrique e 
Juliano, 18/3 (sexta) – Zé Neto e 

Cristiano, 19/3 (sábado) – Maiara e 
Maraísa e 20/3 (domingo) – Lauana 
Prado. Os ingressos dos shows não 
realizados em 2020, em virtude da 
pandemia, poderão ser utilizados 
nesta nova edição, sem nenhum 

acréscimo de valor. 

***
O aproveitamento valerá para Gust-
tavo Lima, Lauana Prado e Maiara 
e Maraísa. As gêmeas substituem 

Marília Mendonça na programação. 
O setor responsável pela programa-
ção artística trabalha com a expec-
tativa de que a venda antecipada 

de bilhetes seja iniciada ainda esta 
semana, em pontos estratégicos da 
cidade e da região e também pela 

internet. A Expo Umuarama também 
deve ter uma loja oficial no Sho-

pping Palladium Umuarama.

ANOTE NA AGENDA!
Nesta sexta-feira (17) tem  o coral da Igreja Adventista, das 
20h às 22h. A festa continua no sábado, dia 18, com apre-

sentação da Academia Musical Schubert, das 20h às 22h, e no 
domingo, dia 19, com apresentação da Orquestra de Viola das 

20h às 21h e da dupla sertaneja JB e Sylvinho, das 21h às 
22h.  As apresentações acontecem na Praça Hênio Romagnolli. 
O encerramento, dia 23, será o super show com a Maria Victó-

ria “The Voice”, na praça Santos Dumont.

CHUVA DE ARROZ 
Eliel Dansiger e Cristina Zam-
berlan dizem o ‘sim’ na próxima 
segunda-feira (20) em belíssima 
cerimônia no Recanto do Reti-
ro,  às 19h.  Ele é representante 
comercial e ela maquiadora. Aos 
noivos : felicidades! 

ARQUIVO PESSOAL
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